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چکيده
پرایمینگ یکی از روشهای بهبود کارکرد بذر بوده که میتواند به ارتقای رشد اولیه گیاه و چیرگی بر دشواریهای
محیطی انجامیده و در نهایت با استقرار بهینه گیاهچهها عملکرد باالی گیاه را در پی داشته باشد .در این راستا،
بهمنظور شناسایی اثرات پرایمینگ بذر در شرایط کمبود آب بر ویژگیهای آنزیمی و مورفولوژیکی گندم ،آزمایشی به -
صورت فاکتوریل بر پایهی طرح بلوکهای کامل تصادفی با  91تیمار و سه تکرار ،در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی
دانشگاه مراغه در سال  9313اجرا شد .فاکتورهای آزمایش شامل سطوح آبیاری ( 09 ،19و 39درصد آب ظرفیت
زراعی) و پرایمینگ هورمونی (بذر خشک ،هیدروپرایمینگ ،اسید سالسیلیک ( 19میکرو موالر) ،اسید جیبرلیک (51
میلیگرم بر لیتر) و پاکلوبوترازول ( 21میلیگرم بر لیتر)) بود .نتایج نشان دادند که کمبود آب موجب کاهش معنیدار
سطح برگ ،وزن خشک کل  ،کلروفیل ،محتوای مالوندیآلدئید ،پراکسید هیدروژن ،پرولین ،سوپراکسید دیسموتاز،
کاتاالز و آسکوربات پراکسیداز گندم گردید .درحالی که کاربرد پرایمینگهای هورمونی تحت کمبود آب موجب افزایش
معنیدار صفاتی مانند مقدار کلروفیل ،مالون دی آلدئید ،پرولین ،سوپر اکسید دیسموتاز و آسکوربات پراکسیداز شد .در
این میان اثر متقابل پرایمینگ پاکلوبوترازول با آبیاری  39درصد آب قابل استفاده ،فعالیت آنزیم های سوپراکسید
دیسموتاز  ،آسکوربات پراکسیداز و کاتاالز را به ترتیب  9/ 92 ،2/ 91و  9/ 940واحد افزایش داد .حال آنکه پرایمینگ
هورمونی پاکلوبوترازول توانست تا حدود زیادی در ایجاد تعادل و حفظ پایداری سلولی نقش سودمندی را ایفا نماید.
پرایمینگهای هورمونی تاثیرات مثبتی را بر فعالیت آنزیمهای مورد بررسی داشتند لیکن ،تیمار پاکلوبوترازول اثرات
بیش تری را در این راستا ،به همراه داشت.
واژههای کليدی :آنزیمهای آنتی اکسیدان ،اسید جیبرلیک ،اسید سالیسیلیک ،پاکلوبوترازول و پرولین.
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اثر پرایمينگ بذری بر صفات آنزیماتيکی و...

مقدمه

( .)Sharma et al., 2012در مقابل ،آنزیمهای

از میان تنشهای محیطی ،تنش خشکی و بروز
وضعیت کمبود آب مهمترین عوامل محدود کننده

آنتیاکسیدان مهمترین ترکیبات در حذف و
جمعآوری انواع اکسیژن فعال هستند ( Pan et al.,
 .)2006سیستم آنتیاکسیدانی در گیاهان عالی از

تولید محصوالت زراعی در سیستمهای کشاورزی
مناطق خشک و نیمه خشک به شمار میآید .با توجه
به میانگین نرخ رشد جمعیت ،برآورد میشود که

چندین آنزیم ویژه تشکیل شده است که شامل
گلوتاتیون پراکسیداز  ،0کاتاالز ،5سوپراکسید
دیسموتاز ،8آسکوربات پراکسیداز 1میباشد .این
آنزیمها میتوانند رادیکالهای اکسیژن فعال را که
تولید آنها در شرایط تنش اکسیداتیو افزایش مییابد از

میزان آب مورد نیاز در مناطق مختلف دنیا بهطور
تقریبی هر  31سال دو برابر گردد
( .)Oraki el al., 2012رخداد یادشده و تنش
خشکی حاصل از آن میتواند با تاثیر بر ظرفیت
بیوسنتزی گیاهان موجب ایجاد آسیبهایی به گیاه به

میان برده ( )Tan et al., 2006و سرانجام موجب
پایداری گیاهان در برابر تنش های محیطی و از جمله
تنش خشکی گردند (.)Sharma et al., 2012
پاکلوبوترازول 99یک تنظیمکننده کاهشدهنده
رشد گیاهی است که به گروه تریازولها تعلق دارد .ای ن

ویژه ،در ارتباط با محتوی کلروفیل و کارتنوئیدها ،
افزایش پراکسیداسیون لیپیدها و پرولین گردد
(.)Benech-Arnold, 2004
تنش خشکی یکی از مهمترین عوامل محیطی
است که بر جوانه زنی و استقرار گیاهچهها تاثیر

ماده سبب ایجاد مقاومت به خشکی ،شوری ،سرما،
گرما ،آلودگی هوا ،شرایط غرقابی ،کمبود نیتروژن و
پرتو فرابنفش میشود ( .)Lolaei et al., 2013اثرات
فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پاکلوبوترازول شامل
تغییرات در رشد و ریختشناسی گیاه

میگذارد .افزایش توانایی جوانهزنی بذرها در این
شرایط ،شانس استقرار بیشتر گیاهان و تراکم باالتر
آنها را به دنبال خواهد داشت .روند اخیر میتواند در
بسیاری از شرایط به افزایش عملکرد گیاهان زراعی
بیانجامد ( .)Kaya et al., 2006گذشته از این ،تولید

( ،)Kazaz & Karaguzel, 2010افزایش فعالیت
آنتی اکسیدانها ،افزایش پرولین ،تغییرات مقدار و
نسبت تنظیم کنندههای رشد ،افزایش کوتیکول مومی،
ایجاد کلروپالستهای بزرگتر و افزایش رشد ریشه
است .در مجموع ،پاکلوبوترازول از راه ایجاد

غالت در مناطق خشک اغلب ،در اثر استقرار ضعیف
پوشش گیاهی و نیز کمبود عناصر غذایی محدود
میشود .در واقع ،در چنین محیطهایی جوانهزنی بذر
غالت نامنظم بوده و در دوره زمانی طو النیتری انجام
خواهد پذیرفت (.)Bougne et al., 2000

و
بیوشیمیایی
فیزیولوژیکی،
سازگاریهای
مورفولوژیکی موجب افزایش مقاومت گیاهان به
خشکی میگردد ( .)Amina & Hanan, 2011نقش
حفاظتی تریازولها ممکن است از توقف حمله
اکسیداتیو ،کاهش رادیکالهای آزاد و افزایش

آنزیمها اساساً کاتالیزور واکنشهای فیزیولوژیکی
گیاهان بوده و جزو حساسترین عوامل ایجادکننده
تغییرات فیزیولوژیک در گیاهان تحت تنشهای

سمزدایی آنها ناشی شود ( Somasundaram et al.,

محیطی به شمار میآیند (.)Foyer el al., 2011
تنشهای محیطی موجب انباشت گونههای فعال

 .)2009سوفر و همکاران ()Sopher et al., 1999
اظهار داشتند که پاکلوبوترازول با ت حریک تشکیل
آنزیمهای آنتی اکسیدان و آنتیاکسیدانها موجب

اکسیژن 2مانند سوپر اکسید ،3پراکسید هیدروژن،4
رادیکال هیدروکسیل 1در سلول و آسیب به لیپیدهای
غشایی ،پروتیینها و اسیدهای نوکلیئک میگردند
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افزایش مقاومت به تنش اکسیداتیو در گیاه

پلیفنلاکسیداز و پراکسیدازها و متابولیتهایی مانند

گوجهفرنگی میگردد.
پرایمینگ 99بذر با غلظتهای بهینه هورمون های
رشد گیاهی ،به طور موثری می تواند موجب افزایش

اسید آسکوربیک و گلوتاتیون و همچنین ،تنظیم
کننده ای اسمزی همانند پرولین ،گلیسین و بتائین
اثرات ناشی از تنشهای خشکی ،گرما ،سرما و حتی

جوانهزنی ،رشد اولیه و عملکرد نهایی محصول در
گونهه ای مختلف گیاهان زراعی ،تحت هر دو شرایط

بیماری های گیاهی را کاهش میدهد .اسالیمارکر و
همکاران ( )Slaymarker et al., 2002گزارش

تنش و بدون تنش گردد (.)Lee et al., 1998
پرایمینگ عبارت از آبنوشی کنترل شده بذر و
پسابیدگی پسایند آن در مرحله پیش از کاشت است .

نمودند که پرایمینگ اسید سالیسیلیک با افزایش
میزان فعالیت آنزیمهای کاتاالز و پراکسیداز تاثیر
مثبتی بر جوانه زنی و رشد گیاه بابونه در شرایط

این راهکار ،شیوهای معمول برای افزایش سرعت و
یکنواختی جوانهزنی و سبز شدن تحت شرایط تنش و

تنشزا داشت.
اسید جیبرلیک در القای جوانهزنی و خواب

بدون تنش میباشد (.)Ashraf & Foolad, 2005
بهطور معمول ،هورمونهایی که برای پرایمینگ
بهکار میروند شامل اکسین ،جیبرلین ،آبسزیک اسید،

فیزیولوژیکی بذر نقش اساسی ایفا میکند .این درحالی
است که تنشهای محیطی با جلوگیری از بیان
ژن های مسئول سنتز اسید جیبرلیک در بذر ،از

پلیآمینها ،اتیلن ،براسینولید ،اسید سالیسیلیک و
آسکوربیک اسید بوده و در این میان ،برخی از تنظیم

تأثیراتی منفی روی جوانه زنی و سبز شدن گیاهان
برخوردارند ( .)Kim & Park, 2008شاپ فر و همکاران

کنندههای اسمزی همانند گالیسین بتائین در کنار
هورمونها ،به عنوان عامل پرایمینگ به کار رفتهاند
( .)Campbell et al., 1999پرایمینگ بذر با

( )Schopfer et al., 2001نشان دادند که کاربرد
اسید جیبرلیک برونزا موجب افزایش معنیدار
جوانهزنی و فعالیت های آنتی اکسیدانی بذور گردید.

هورمونهای رشد گیاهی نه تنها جوانهزنی و سبز
شدن را افزایش میدهد ،بلکه موجب بهبود رشد و

هدف از انجام پژوهش حاضر ،بررسی تأثیرات
پرایمینگهای مختلف هورمونی روی ویژگیها ی

عملکرد نهایی گیاه در شرایط معمول و تنشزا نیز
میگردد ( .)Sabir-Ahamed, 1999پرایمینگ
موجب افزایش آنزیمهای آنتی اکسیدان همانند

زراعی و فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان در گندم دیم
رقم سرداری  ،31در شرای ط کمبود آب بود تا با
افزودن بر توان گیاهچهها موجب افزایش مقاومت در

گلوتاتیون و آسکوربات در بذر شده که این آنزیمها
فعالیت پر اکسیداسیون لیپید را در طی جوانهزنی

این مرحله حساس رشدی گردید.
مواد و روشها

کاهش میدهند و در نتیجه موجب افزایش درصد
جوانهزنی خواهند گردید (.)Rouhi et al., 2012
اسید سالسیلیک 92موجب افزایش مقاومت گیاهان

آزمایش بهصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک هاای
کامل تصادفی با  91تیمار و ساه تکارار ،در آزمایشاگاه
دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه در سال  9313اجارا

به تنش های زیستی و غیر زیستی از جمله تنش
خشکی میگردد ( .)Singh & Usha, 2003این

شد .فاکتورهای آزمایشای شاامل ساطوح آبیااری (،19
 09و  39درصاااد آب قابااال اساااتفاده) و پرایمیناااگ

مقاومت ممکن است بر اثر افزایش فعالیت آنتی
اکسیدانها ایجاد گردد .در این میان اسید سالیسیلیک
با تأثیر بر آنزیمهای آنتی اکسیدان مانند کاتاال ز

هورماااونی (باااذر خشاااک ،هیااادروپرایمینگ ،اساااید
سالسیلیک ( 9/1میلیگرم بار لیتار) ،اساید جیبرلیاک
( 51میلیگرم بر لیتر) و پااکلوبوترازول ( 21میلایگارم

( ،)Slaymarker et al., 2002سوپراکسید دیسموتاز،

بر لیتر) بود .برای تعیین تیمارهای آبای در هار گلادان
(با قطر  91و طول  21ساانتیمتار) ،نخسات مقادار 4
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Priming
12 salicylic acid

کیلوگرم خاک (با مشخصات ذکار شاده در جادول ،)9
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اثر پرایمينگ بذری بر صفات آنزیماتيکی و...

در درون آون در دماای  993درجاه سااانتیگاراد قاارار

شده (توسط دساتگاه صافحه فشااری) ،میازان آب در

گرفته و پس از  48سااعت تاوزین شاد تاا وزن خااک
خشک تعیین گردد .ساپس خااک خشاک شاده را در
گلدان ریخته و به آرامای و تاا حاد اشاباع ،آب باه آن

دسترس مشخص گردیده و تیمارهای مختلاف بار ایان
اساس محاسابه شادند (.)Amiri deh et al., 2012
بنابراین ،اعمال تنش ها بار اسااس وزنای باود و جهات

افزوده گردید و پس از خاار شادن کامال آب ثقلای،
گلدانها توزین شدند .پس از کسر وزن گلدان و خااک

نگهداری گلدان ها در سطح رطوبتی مناسب خاود ،وزن
گلدانها بهصورت روزانه اندازه گیاری و میازان کمباود

خشک ،مقادار آب نگهاداری شاده در ظرفیات زراعای
تعیین گردید و با در نظر گرفتن نقطه پژمردگی تعیاین

آب جبران گردید.

جدول  - 1برخی ویژگیهای فيزیکی و شيميایی خاك
هدایت الکتریکی
(دسی زیمنس بر
متر)
Electrical
Conductivity
)(dS/m

pH

0.42

7.43

Table 1. Some physical and chemical properties of soil
روی قابل
منگنز
آهن قابل
پتاسیم
فسفر قابل
درصد
درصد
جذب
قابل
جذب
قابل جذب
جذب
کربن آلی
آهک
)Fe (av.) K (av.
)P (av.
Organic Lime
جذب
Zn
()mg/kg( )mg/kg( )mg/kg
matter percent
Mn
)(av.
)(av.
()mg/kg
()mg/kg
11.68

0.31

4.47

6.13

321

7.52

0.48

درصد
نیتروژن کل
Total
nitrogen
)(%

0.05

بافت
Texture

Sand-loam

گلاادانهااا در آزمایشااگاه ،بااا دمااای  23±9درجااه
سانتی گراد ،شدت نور  21±9کیلو لوکس و دوره ناوری
 94ساعت و دوره تاریکی  99سااعت و رطوبات نسابی

ریشااه و وزن خشااک ساااقه از هاار تیمااار پاانج تکاارار
گزینش و صفات مورد نظر اندازهگیری شدند.
تجزیه واریانس داده هاا و مقایساه میاانگینهاا باه

 01درصد قرار گرفتند .شایان ذکر است که گیاهچههاا
نزدیک به  2ماه در این شرایط رشاد یافتناد .ساپس از

ترتیب با اساتفاده از نارمافازار  Genstat 12و آزماون
چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام

برگ های مختلف بوتههای گنادم نموناه برگای تهیاه و
بی درنگ در نیتروژن مایع غوطهور گشتند .نموناههاای
برگی تا زمان انادازهگیاری پارامترهاای ماورد نظار در

شد.
نتایج و بحث

دمای  -29درجه سانتیگراد نگهداری شدند.
جهاات اسااتخرا و ساانجش فعالیاات آناازیمهااای

خصوصيات فيزیولوژیکی و بيوشيميایی
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که فعالیت آنزیم

سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز ،اساکوربات پراکسایداز و
گایاااکول پراکساایداز بااه ترتیااب براساااس روشهااای
ساایروم و همکااران ( ،)Sairam et al., 2002ابای

سوپراکسید دیسموتاز کل در برگ تحت تأثیر معنیدار
سطوح تنش ،پرایمینگ و اثر متقابل سطوح تنش و

( )Aebi, 1984و یوشیمورا و همکاران ( Yoshimura

پرایمینگ قرار گرفت (جدول تجزیه واریانس نشان
داده نشده است) .بیشترین فعالیت آنزیم سوپراکسید
دیسموتاز ( 2/ 9و  2/ 91واحد آنزیمی بر میلیگرم

هیدروژن ،میازان پراکسیداسایون لیپیادی و کلروفیال
نیااز بااه ترتیااب ،براساااس روش ولیکااوا و همکاااران
( ،)Velikova et al., 2000اساااتوارت و باااولی

پروتئین) مربوط به پیشتیمار هورمونی اسید
جیبرلیک و پاکلوبوترازول در شرایط اعمال تنش 39

 )et al., 2000بهاارهگیااری شااد .میاازان پراکسااید

درصد آب در دسترس بود و کمترین مقدار فعالیت آن
( 9/38واحد آنزیمی بر میلیگرم پروتئین) مربوط به
تیمار بذر خشک در شرایط بدون تنش بود (شکل  9و

(  )Stewart &Bewley, 1980و نیکاای ( Niki,

 )2010اندازهگیری گردیاد .همچناین ،بارای سانجش
سااطح باارگ از دسااتگاه پالنیمتاار ( Planimeter
 ،)No.317E Germanyارتفاااع بوتااه ،وزن خشااک

جدول .)2
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جدول - 2ميانگين مربوط به پراکسيد هيدروژن ،پرولين ،سوپراکسيد دیسموتاز و کاتاالز تحت تأثير پيشتيمارهای هورمونی و
کمبود آب در گندم.
Table 4. Mean of hydrogen peroxide, proline, superoxide dismutase and catalase under priming and water
deficit in Wheat.
پراکسيد هيدروژن
پرولين
سوپراکسيددیسموتاز
کاتاالز
کمبود آب
H
O
Prolin
SOD
CAT
2
2
Water deficit
( )unit/mg.pr.min

( )unit/mg.pr.min

() µmol.g-1. FW

() µmol.g-1. FW

0.054c
0.110b
0.155a

0.537c
1.061b
1.750a

10.82c
20.56b
29.8a

1.11b
1.95a
2.04a

0.138a

1.31a

20.31b

1.4c

0.109b

1.39a

20.12b

1.6bc

0.101b

1.00b

19.5bc

1.5bc

0.091b

1.10b

25a

1.72b

0.092b

0.77c

17.54c

2.25a

90
60
30
پرایمینگ
Priming
پاکلوبوترازول
Paclobutrazol
اسید جیبرلیک
Gibberellic acid
هیدروپرایمینگ
Hydropriming
سالیسیلیک اسید
Salicylic Acid
بذر خشک
Normal Seed

حروف مشابه بیانگر تفاوت غیرمعنی دار در سطح احتمال  1درصد میباشد.
The similar letters show non-significant difference at P≤0.05.

با کاربرد پرایمینگ اسید جیبرلیک و
پاکلوبوترازول فعالیت این آنزیم در تیمارهای کمبود
آب  09و  39درصد آب در دسترس به مقدار ، 11/1

باشد که با تمامی ماکرومولکولهای حیاتی وارد
واکنش شده و آنها را اکسیده مینماید.
بنا به گزارش بایساک و همکاران ( Baisak et

 19و  01 ، 59درصد افزایش یافت (شکل  .)9آنزیم
سوپر اکسید دیسموتاز یکی از آنزیمهای کلیدی

 )al., 1994فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز در
طی کمبود آب افزایش معنی داری را نشان داد .شارما

سیستم دفاعی گیاه جهت رویارویی با اکسیداسیون
مواد بیولوژیک به شمار میآید که با فعالیت آن
رادیکال سوپراکسید به پراکسید هیدروژن تبدیل

و همکاران ( )Sharma et al., 2012در گیاه جو
گزارش کردند که با افزایش سطوح تنش خشکی
میزان فعالیت این آنزیم در پاسخ به وقوع تنش افزایش

میشود ( .)Alscher et al., 2002با کاهش فعالیت
این آنزیم یا افزایش تولید سوپراکسید ،این رادیکال در

مییابد .در صورتی که یانگ و همکاران ( Yong et

 )al., 2006نشان دادند که با افزایش شدت خشکی
فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز کاهش مییابد.

سلول تجمع مییابد که برآیند آن آسیب به
مولکولهای زیستی و بروز اختالالت متابولیسمی،
همانند اکسیداسیون اسیدهای آمینه تریپتوفان،

البته این اختالف با نوع گونه گیاهی ،مرحله رشد و نمو
بافت گیاهی و شرایط محیطی مرتبط است( Yong et

 .)2001از سویی دیگر این رادیکال در حضور عناصر

.)al., 2006
آسکوربات پراکسیداز یکی از مهمترین

هیستیدین و متیونین میباشد ( Breusegem et al.,

چند ظرفیتی همانند مس و آهن و طی واکنش هابر -
ویز به رادیکال هیدروکسیل تبدیل میگردد .این
رادیکال خطرناکترین فرم احیای ناقص اکسیژن می -

آنزیم های دفاعی است که نقش بسیار مهمی را در
جمعآوری و احیای کامل پراکسید هیدروژن دارد .با
فعالیت این آنزیم پراکسید هیدروژن به آب تبدیل
میشود (.)Blokhina & Fagerstedt, 2010
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شکل  -1اثر متقابل کمبود آب و پرایمينگ بر فعاليت آنزیم

شکل  -2اثر متقابل کمبود آب و پرایمينگ بر ميزان فعاليت آنزیم

سوپراکسيد دیسموتاز .

آسکوربات پراکسيداز.

میانگین های دارای حروف مشابه تفاوت معنی داری در سطح احتمال 1

میانگینهای دارای حروف مشابه تفاوت معنی داری در سطح احتمال  1درصد
براساس آزمون دانکن ندارند.

Figure 1. The interaction between water stress and
priming on superoxide dismutase activity.
Means followed by similar letter are not significantly different
at the 5% probability level- using Duncan´s Multiple Range
test.

Figure 2. The interaction between water stress and priming on
the activity of APX.
Means followed by similar letter are not significantly different at
the 5% probability level- using Duncan´s Multiple Range test.

شکل  -3اثر متقابل کمبود آب و پرایمينگ بر ميزان مالون دی -

شکل  -9اثر متقابل کمبود آب و پرایمينگ بر ميزان کلروفيل.

درصد براساس آزمون دانکن ندارند.

آلدئيد.
میانگین های دارای حروف مشابه تفاوت معنی داری در سطح احتمال 1
درصد براساس آزمون دانکن ندارند.
Figure 3. The interaction between water stress and
priming of the MDA.
Means followed by similar letter are not significantly
different at the 5% probability level- using Duncan´s Multiple
Range test.

میانگینهای دارای حروف مشابه تفاوت معنی داری در سطح احتمال  1درصد
براساس آزمون دانکن ندارند.
Figure 4. The interaction between water stress and priming on
chlorophyll.
Means followed by similar letter are not significantly different at
the 5% probability level- using Duncan´s Multiple Range test.

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که میزان
فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز تحت تأثیر معنی -

افزایش  9/ 95واحدی این آنزیم در مقایسه با عدم
کاربرد پرایمینگ گردید (شکل  .)2شایان ذکر است

دار کمبود آب ،پرایمینگ و اثر متقابل تنش آبی و
پرایمینگ قرار گرفت .بیشترین فعالیت آنزیم

که این آنزیم در چرخه مهلر و گلوتاتیون-آسکوربات،
بهعنوان آنزیم تمام کننده دارای فعالیت است .با توجه

آسکوربات پراکسیداز با کاربرد پاکلوبوترازول در شرایط
 39درصد آب در دسترس و کمترین مقدار آن در اثر
متقابل بذر خشک و  39درصد آب در دسترس

به بیشتر بودن فعالیت این آنزیم در تیمارهای
پاکلوبوترازول ،مقدار پراکسید هیدروژن سلولی کاهش
مییابد .عباسی و همکاران ()Abbasi et al., 2010a

مشاهده شد .بنابراین پرایمینگ پاکلوبوترازول موجب

در گندم ،کاهش فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز
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که سبب افزایش میزان خسارتزایی انواع اکسیژن

میباشند .سریوال و همکاران ( Srivall et al.,

فعال میشود ،را گزارش کردهاند .کاهش میزان فعالیت
آنزیم آسکوربات پراکسیداز سبب تجمع پراکسید
هیدروژن میگردد .همچنین ،در مقادیر باالی این

 ،)2004شائو و همکاران ( )Shao et al., 2005و
حیدری و همکاران (،)Heidary et al., 2009
افزایش فعالیت کاتاالز را در تحمل به تنشهای غیر

متابولیت مخرب فعالیت برخی از آنزیمهای چرخه
کالوین نظیر ریبولوز -1فسفات کیناز و بی فسفاتازها و

زیستی مؤثر دانستهاند.

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پراکسید

آیزوزیم  Mn-SODو  Cu/Zn-SODمتوقف میشود.
عباسی و همکاران ()Abbasi et al., 2010b
عدم افزایش معنیدار آنزیم آسکوربات پراکسیداز در

هیدروژن تحت تأثیر معنیدار تنش آبی و سطوح
پرایمینگ در سطح احتمال  9درصد واقع شد .با
افزایش تنش خشکی میزان انباشت پراکسید هیدروژن

گیاه خلر ( )Lathyrus sativus L.را عامل اصلی
حساسیت این گیاه به تنش شوری معرفی کردند .طبق

افزایش پیدا کرد ،البته بین سطوح  09و  39درصد آب
در دسترس اختالف معنیداری مشاهده نشد.

گزارش حیدری ( )Heidari, 2009در گیاه سورگوم
افزایش معنی دار فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در
شرایط تنش شوری ،سبب کاهش میزان تنش

همچنین ،با کاربرد پرایمینگ میزان پراکسید
هیدروژن نسبت به عدم پرایمینگ کاهش معنیداری
یافت .میزان انباشت پراکسید هیدروژن در شرایط 19

اکسیداتیو و مقاومت گیاه به تنش گردید .آنزیم کاتاالز
از مهمترین آنزیمهای آنتی اکسیدان میباشد که با

درصد آب در دسترس برابر  9/ 99بود که این مقدار در
شرایط تنش  09درصد به مقدار  9/ 11و در شرایط

فعالیت آن دو مولکول پراکسید هیدروژن به آب و
سوپراکسید تبدیل میشود ( .)Mittler, 2002این
آنزیم در پراکسیزوم و میتوکندری ایفای نقش می -

تنش  39درصد آب در دسترس به مقدار  2/ 94میلی -
مول بر گرم وزن تر افزایش یافت (جدول  .)2میزان
این ماده در شرایط بدون تنش در بذور خشک برابر

کند .میزان فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در
شرایط کمبود آب تغییر معنی داری در سطح احتمال

 2/ 21میلیمول بر گرم وزن تر بود که پرایمینگ
پاکلوبوترازول و اسید جیبرلیک این مقدار را به  9/ 4و

یک درصد داشت.
بیشترین فعالیت آنزیم کاتاالز مربوط به
تیمارهای  39درصد آب در دسترس و کمترین آن

 9/0میلی مول بر گرم وزن تر کاهش دادند (جدول .)2
با توجه به اینکه پاکلوبوترازول در تنظیم
بیوسنتز جیبرلین و اکسیداسیون کارن 93به کارنیک

مربوط به تیمار کمبود آب  19درصد آب در دسترس
بود (جدول  .)2کاربرد هورمون پاکلوبوترازول نیز

اسید 94توسط کارن اکسیداز 91نقش مهارکنندگی
دارد .از این رو میتواند به صورت غیر مستقیم در تولید

موجب افزایش معنی دار (در سطح احتمال یک درصد)
فعالیت این آنزیم گردید .به گونه ای که پاکلوبوترازول
به تنهایی میزان فعالیت این آنزیم را  33درصد بهبود

ماده خشک موثر واقع گردد .چنین تاثیراتی با کاهش
تعرق گیاه و به تبع آن تقلیل ارتفاع و سطح برگ
تقویت میگردد (.)Boughalleb et al., 2011

بخشید (جدول  .)2باال بودن فعالیت آنزیم کاتاالز
میزان پراکسید هیدروژن درون سلول را کاهش می -

پراکسید هیدروژن ( )H2O2یکی از سمیترین فرم
حاصل از احیای ناقص اکسیژن است که اثرات زیان

دهد که پیآمد آن کاهش خسارت به غشاها و تثبیت
دی اکسید کربن میباشد .یامازاکی و همکاران
( )Yamazaki et al., 2003میزان باالی پراکسید

آوری بر متابولیسم سلولهای گیاهی دارد که از جمله
آنها میتوان به اکسیده نمودن گروههای تیول اشاره
نمود .همچنین ،فعالیت برخی از آنزیمهای چرخه

هیدروژن را عامل مستقیمی در جلوگیری از تثبیت
دی اکسید کربن دانستند ،زیرا بعضی از آنزیمهای

کالوین نظیر ریبولوز  1فسفات کیناز و بی فسفاتازها
13

Kaurene
Kurnik acid
15
Kaurene oxidase

چرخه کالوین بهشدت حساس به پراکسید هیدروژن

14
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در مقادیر باالی پراکسید هیدروژن کاهش یا متوقف

دسترس در حدود  11/00نانومول بر گرم وزن تر بود.

می شود .در نتیجه آن به دلیل کاهش نسبت
 NADP+/NADPH,H+تولید انواع اکسیژن فعال نیز
افزایش مییابد .ب هعالوه ،آیزوزیمهای  Mn-SODو

درحالی که پرایمینگ پاکلوبوترازول در همان شرایط
موجب کاهش  98/ 33واحدی این ماده گردید (شکل
 .)3به عبارتی کاربرد پرایمینگ پاکلوبوترازول مقدار

 Cu/Zn-SODبه مقادیر باالی این ماده حساس بوده
و فعالیت خود را از دست میدهند.

انباشت مالون دیآلدئید را در تیمارهای کمبود آب
شامل  09و  39درصد آب در دسترس به ترتیب؛ به

کاستا و همکاران ( )Costa et al., 2005بیان
داشتند که انباشت پراکسید هیدروژن گذشته از
آسیب به غشاها موجب خسارت به ماکرومولکولهایی

مقدار  43/3و  02/11درصد نسبت به تیمار عدم
کاربرد پرایمینگ در همین مراحل کاهش داد.
بایستی توجه داشت پاکلوبوترازول از راههای

همانند  DNAو پروتئین میشوند .طبق گزارشهای
سایروم و همکاران ( )Sairam et al., 2002و عباسی

گوناگون میتواند موجب افزایش مقاومت گیاهان به
خشکی گردیده ( )Amina & Hanan, 2011و با

و همکاران ( )Abbasi et al., 2009تنش خشکی و
شوری موجب افزایش معنیدار میزان پراکسید
هیدروژن درون سلول میگردد .سایروم و همکاران

جلوگیری از تنش اکسیداتیو ،کاستن از آسیبهای
ناشی از رادیکالهای آزاد و افزایش سمزدایی ،به
افزایش توان گیاهان منجر گردد ( Somasundaram

( )Sairam et al., 2002اظهار داشتند که انباشت
پراکسید هیدروژن سبب افزایش میزان پراکسیداسیون

 .)et al., 2009یکی از واکنشهایی که در حضور انواع
اکسیژن فعال سرعت بیشتری پیدا میکند،

لیپیدی و کاهش شاخص پایداری غشا در سلولهای
برگ گندم میشود .نتایج بهدست آمده از فعالیت
آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز ،کاتاالز و آسکوربات

پرا کسیداسیون لیپیدهای غشایی است که موجب
تولید آلدئیدهایی مانند مالون دیآلدئید و فرآوردههایی
همانند اتیلن میشود (.)Srivall & Khana, 2004

میتواند تاییدی بر این نتیجه باشد.
مالوندیآلدئید زیستنشانگری است که از آن

افزایش میزان این ترکیب را نشان دهنده افزایش
پراکسیداسیون لیپیدها و اکسید شدن اسیدهای چرب

جهت مطالعه اثرات تنشهای محیطی روی
پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب به غشاها استفاده
میشود ( .)Gawet et al., 2004آسیب به غشاها

غشا میدانند .زیرا ،با افزایش فعالیت این آنزیمها
میزان انواع اکسیژن موجود در سلولهای گیاهی
کنترل شده و از شدت صدمات به بیومولکولهای

یکی از اثرات مخرب انواع اکسیژن فعال میباشد .نتایج
تجزیهی واریانس نشان داد که مالون دی آلدئید تحت

حیاتی و اختالالت متابولیسمی پیشگفته کاسته می -
شود ( .)Srivall & Khana, 2004با توجه به باال

تأثیر معنی دار پرایمینگ بذری ،کمبود آب و اثر
متقابل سطوح کمبود و پرایمینگ واقع شد .با افزایش
کمبود آب میزان انباشت مالوندیآلدئید افزایش

بودن میزان پراکسید هیدروژن در تیمارهای عدم
کاربرد هورمون در شرایط تنش  39و  09درصد آب
در دسترس میتوان انباشت این ماده را عامل اصلی در

یافت ،به طوری که بیشترین میزان این ماده در بذر
تیمار نشده (خشک) و تیمار شده با اسید سالیسیلیک

تولید مالون دی آلدئید دانست.
کلروفیل کل تحت تأثیر معنیدار تنش آبی،

در آبیاری  39درصد آب در دسترس مشاهده شد .با
انجام پرایمینگ با اسید جیبرلیک و پاکلوبوترازول در
شرایط آبیاری  39درصد آب در دسترس میزان

پرایمینگ و اثر متقابل تنش آبی و پرایمینگ قرار
گرفت .مشاهده شد که با افزایش شدت کم آبی میزان
کلروفیل به طور معنیداری کاهش پیدا کرد ،بهطوری

انباشت مالوندی آلدئید کاهش معنیداری پیدا کرد .به
گونه ای که مقدار این ماده در تیمار عدم کاربرد

که کمترین میزان کلروفیل در بذر خشک و تیمار شده
با سالیسیلیک اسید با آبیاری  39درصد آب در

پرایمینگ هورمونی در شرایط  39درصد آب در

دسترس حاصل شد .در حالی که با کاربرد
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پاکلوبوترازول در شرایط تنش آبی میزان کلروفیل

 30/ 33میلیگرم بود .این درحالی بود که پرایمینگ

بهبود یافت (شکل  .)4بروز تنش اکسیداتیو در
کلروپالستها بهدلیل گسیل انرژی مولکولهای
کلروفیل تحریک شده باعث تولید اکسیژن منفرد

پاکلوبوترازول در همان شرایط باعث بهبود وزن خشک
اندام هوایی گیاه به مقدار  48/ 05میلیگرم گردید.
مشاهده میشود که با افزایش شدت تنش آبی میزان

میگردد .رادیکال ایجاد شده بسیار زیانبار بوده و
اثرات نامطلوبی را بر پروتئینها و مراکز واکنش

ماده خشک هوایی کاهش یافته ،ولی با کاربرد
پرایمینگ پاکلوبوترازول میزان وزن خشک اندام هوایی

فتوسیستم  IIمیگذارد (.)Jin et al., 2003
محتوای پرولین هم تحت تأثیر معنیدار تنش
خشکی و پرایمینگ واقع شد .با افزایش تنش خشکی

نسبت به تیمار شاهد درشرایط 39درصد آب در
دسترس  90/0 ،درصد افزایش یافت (جدول  .)3اثرات
ضدتعرقی پاکلوبوترازول تاثیر مستقیم آن بر روابط آبی

میزان پرولین افزایش معنیداری پیدا کرد (جدول .)2
به گونه ای که بیشترین مقدار این ماده در تیمار تنش

و تغییرات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه از دیرباز
مورد بحث بوده است ( Asare- Boamah et al.,

 39درصد با مقدار  21/ 8میکرومول بر گرم وزنتر
مشاهده گشت .انباشتگی میزان پرولین با میزان تحمل
به خشکی گیاه ارتباط مستقیم دارد ( Rensburg et

 .)1986کاربرد مواد ضد تعرق ،به عنوان راهکاری
جهت کاهش تلفات آب از برگهای گیاه با کاهش
سرعت انتشار بخار آب از گیاه مطرح شده است

 .)al., 1993در این زمینه گزارشهایی مبنی بر این
که ،پر ولین اثر منفی کلروسدیم و تنش آبی را بر

( .)Abraham et al., 2008باتالنق و همکاران
( )Batlang, 2006اظهار داشتند که تیمار

تثبیت کربن اصالح نموده و میتواند کاهش فعالیت
آنزیم روبیسکو را تحت چنین شرایطی تعدیل نماید ،
وجود دارد ( .)Fendina et al., 1993همچنین با

پاکلوبوترازول تاثیر مثبتی را در روند افزایش وزن
خشک اندام هوایی در گیاه ذرت در شرایط تنش
خشکی داشت .مصرف پاکلوبوترازول در گیاه سیب

کاربرد پرایمینگ بذری نسبت به عدم کاربرد ،میزان
انباشتگی پرولین افزایش پیدا کرد؛ به طوری که

زمینی باعث افزایش ماده خشک کل گردید
(.)Tekalign & Hammes, 2004

بیشترین مقدار پرولین از کاربرد اسید سالیسیلیک و
بعد از آن با کاربرد پاکلوبوترازول و اسید جیبرلیک
حاصل شد (جدول  .)2یکی از شاخصهای ارزیابی

نتایج تجزیه واریانس بیانگر تفاوت معنیدار
بین سطوح تنش آبی و پرایمینگ از لحاظ وزن خشک
ریشه است  .با افزایش شدت تنش از  19درصد به 39

گیاه تحت تنش کمبود آب ،انباشت پرولین در
اندامهای گوناگون گیاهی میباشد (.)Zengin, 2006

درصد میزان وزن خشک ریشه نسبت به حالت آبیاری
کامل  31/ 59درصد کاهش یافت .همچنین مشاهده

اثرات تنظیم کننده اسمزی پرولین در توازن آب و
تحمل تنش خشکی در پژوهشهای مختلف گزارش
شده است ( Mohammadkhani & Heidary,
.)2008

میشود در صورت کاربرد پرایمینگ وزن خشک ریشه
بهبود پیدا کرد ،ب هطوری که بیشترین وزن خشک
ریشه با مقدار  90/ 58گرم مربوط به پیشتیمار
هورمونی پاکلوبوترازول بدون تفاوت معنیدار با اسید
جیبرلیک و سالیسیلیک اسید بود .افزایش رشد ریشه

خصوصيات زراعی

و گسترش سیستم ریشه ای در شرایط تنش خشکی
در گیاهچههای تحت تیمار با پاکلوبوترازول موجب
افزایش توده ی ریشه و افزایش وزن خشک کل در گیاه

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که وزن خشک
اندام هوایی فقط تحت تأثیر معنیدار تنش آبی ،
پرایمینگ و اثر متقابل تنش آبی و پرایمینگ قرار
گرفت .مادهی خشک تولید شده در تیمار عدم استفاده

کلزا میگردد (.)Razavi & Beigv, 2012

از پرایمینگ بذری در شرایط آبیاری کامل در حدود
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جدول - 3ميانگين مربوط به سطح برگ ،ارتفاع بوته ،وزن خشک ،کلروفيل و مالون دی آلدئيد گندم تحت تأثير پيشتيمارهای
هورمونی و کمبود آب در گندم.
Table 5. Mean of Leaf area, plant height, dry matter, chlorophyll and malondialdehyde under priming and
water deficit in Wheat.
سطح برگ
ارتفاع بوته
وزن خشک
وزن خشک ریشه
کلروفيل کل
مالون دی آلدهيد
کمبود آب
Leaf area
Plant Height
RDW
Chlorophyll
MDA
اندام هوایی
Water deficit
SDW
()mg

( )cm

()cm2

3.85a
2.72b
2.06c

2.17a
1.92b
1.87b

17.53a
16.53a
11.2b

37.8a
30.8b
21.6c

16.26a
15.86a
9.13b

15.29a
14b
12.84c

90
60
30
پرایمینگ
()Priming

3.10a

2

16/7a

33/22

12/5b

14/18

3.04a

1.99

15.7a

31.11

15.7a

13.89

2.98a

1.85

15.6ab

29.55

13.4b

14.02

2.74b

1.96

14.6ab

28.66

13.6ab

13.99

2.53b

2.14

12.6b

27.88

13.3b

14.14

پاکلوبوترازول
Paclobutrazol
اسید جیبرلیک
Gibberellic acid
هیدروپرایمینگ
Hydropriming
سالیسیلیک اسید
Salicylic Acid
بذر خشک
Normal Seed

( nmol.g-

()mg.g-1. FW

) 1.FW

حروف مشابه بیانگر تفاوت غیرمعنی دار در سطح احتمال  1درصد میباشد.
The similar letters show non-significant difference at P≤0.05.

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارتفاع بوته

افزایش نشان داد ،همچنین ،کاربرد این هورمون در

فقط تحت تأثیر معنیدار تنش خشکی قرار گرفت.
اثرهای بارز کاربرد تریآزولها روی گیاهان ،شامل
کاهش بلندی و قطر ساقه ،همراه با افزایش فشردگی

تنش  09درصد آب در دسترس بلندی گیاهچه را به
میزان  3/05سانتی متر افزایش داد .در همین راستا ،به
دلیل اینکه مواد غذایی به صورت محلول در آب

آنها است .شدت این دگرگونیها نیز بستگی به سن و
گونه ی گیاه ،میزان به کار رفته و شیوهی کاربرد مواد

جذب گیاه میشوند ،چنین به نظر میرسد که
محدودیت در منابع آبی منجر به کاهش جذب منابع

یاد شده دارد ( .)Davis et al., 1991طی این
پژوهش حاضر نیز کاربرد پاکلوبوترازول موجب کاهش
هشت سانتیمتری گیاه گردید ،این درحالی بود که

غذایی گردید و گیاه وادار به کم کردن رشد رویشی و
پایان زود هنگام مرحله رویشی و آغاز مرحله زایشی
شد که نتیجه آن کاهش دوره رشد و کوتاهی بوته

وزن خشک گیاهان در تیمار کاربرد پاکلوبوترازول
افزایشی  1/34گرمی را نشان داد .ویژگی کاهش

میباشد .طبق اظهارات والدرن و فالوردی ( Waldern

 )& flowerday, 1982تنش خشکی موجب کوتاه

بلندی گیاه ،پیامدی از فرآیند بازدارندگی تریآزولها
روی اسید جیبرلیک است .برای نمونه ،این اثر میتواند
با کاهش فواصل میانگرهها انجام پذیرد .در این

شدن رشد میانگرهها و کاهش وزن خشک ریشه و
ساقه میگردد.
از نظر میانگین سطح برگ تفاوت معنیداری

پژوهش ،با مصرف اسید جیبرلیک در شرایط آبیاری
کامل بلندی گیاهان به  91/ 5سانتیمتر رسید که

بین سطح آبیاری در سطح احتمال یک درصد وجود
داشت .بیشترین سطح برگ مربوط به تیمارهای 19

نسبت به تیمار عدم بکارگیری هورمون در همین
شرایط  91/ 28درصد افزایش را نشان داد (جدول .)3
با مصرف اسید جیبرلیک در تنش  39درصد

درصد آب در دسترس و کمترین آن مربوط به
تیمارهای  39درصد آب دردسترس بود .همچنین
تیمار  09درصد آب در دسترس با تفاوت معنیداری

آب در دسترس ارتفاع بوته به مقدار  2/ 0سانتیمتر

نسبت به دو تیمار دیگر دارای وضعیت متوسط از
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راهکارهایی که به حذف این مولکولهای زیانبخش

 این در حالی است که.)3 لحاظ این صفت بود (جدول

 شامل سوپراکسید، توسط آنزیمهای آنتی اکسیدانی
، گایاکول پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز،دیسموتاز
 میتوان مقاومت گیاهان،کاتاالز و پراکسیداز بیانجامد

تیمار تنش از جمله تغییراتی که در نتیجهی کمبود
 کاهش سطح برگ و حجم سلولی،آب حاصل میشود
 کاهش تعرق علت.و افزایش ضخامت برگ میباشد

 تحقیق حاضر.را به شرایط ناهنجار بهبود بخشید
آشکار نمود که پرایمینگهای هورمونی میتوانند

اصلی کاهش سطح برگ در شرایط تنش است
Gao et (  گائو و همکاران.)Pessarkli et al., 1993(

.تاثیرات مثبتی را بر فعالیت این آنزیمها برجای گذارند
چرا که فرایند پرایمینگ و کاربرد مواد هورمونی در
بسیاری از مواقع به واسطه تغییر سازوکارهای درونی

) گزارش کردند که گیاهان تیمار شده باal., 1988
 به طور مشخصی دارای برگهای کوچکتر،تریآزولها
بوده و افزایش سطح برگ در این تیمارها مشاهده

 در.گیاه قادر به فراهم نمودن چنین روندی میباشد
 پرایمینگ پاکلوبوترازول بهطور نسبی از،این تحقیق

 گذشته از برخورداری از موم، ولی این برگ ها،نشد
 در. پهن تر و کلفت تر از گیاهان شاهد بودند،کوتیکولی

تأثیر بیشتری نسبت به دیگر پرایمینگها در ایجاد
 بایستی.تعادل و حفظ پایداری سلولی برخوردار بود
توجه داشت که به علت استفاده از پاکلوبوترازل در

واحد سطح این امر به انباشت مادهی خشک بیشتر
Davis & ( بدون افزایش سطح برگ میانجامد
.)Curry, 1991

مقادیر بسیار پایین در فرایند پرایمینگ بهرهگیری از
آن می تواند از دیدگاه اقتصادی نیز مقرون به صرفه

نتيجهگيری

.باشد

با توجه به فروپاشی تعادل انواع اکسیژن فعال
 مرگ،و بهمریختگی سیستمهای حذف کننده آنها
 لیکن با اتخاذ.برنامهریزی شده سلول رخ خواهد داد
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Abstract
Seed priming is one of the methods to improve function that can be taken to promote early
growth of the plant and to overcome environmental problems and fainaly, the optimal
deployment seedling lead to high-yield in plants. In order to identify the effects of priming on
enzyme and morphological characteristics in terms of water stress on wheat, this study was
performed based on randomized complete block design with 15 treatments and 3 replications in
Maragheh University in 2014. Factors examined include irrigation levels (30, 60 and 90% of
field capacity) and hormonal priming (dry seed, Hydropriming, salicylic acid, gibberellic acid,
paclobutrazol). Results showed that drought stress significantly reduced leaf area, root dry
weight, chlorophyll, malondialdehyde, hydrogen peroxide, proline, superoxide dismutase,
catalase and ascorbate peroxidase. While the use of hormonal priming significantly increased
chlorophyll, MDA, proline, superoxide dismutase and ascorbate peroxidase under drought stress
treatments. The composition Paclobutrazol priming and 30% of field capacity increased the
enzyme activity of superoxide dismutase, ascorbate peroxidase and catalase, respectively, 2.05,
0.12 and 0.046 units. Hormonal priming had positive effect on enzyme activity. Paclobutrazol
treatment was more effective than other treatments.
Key Words: Antioxidant enzymes, Gibberllic acid, Salicylic acid, Paclobutrazol and prolin.
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